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1. Дахова Ірина Іванівна 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права 

України 

3. Поняття та структурні елементи конституційно-правового статусу людини і 

громадянина – 1,5 друк. арк. 

4. Поняття та структурні елементи конституційно-правового статусу людини і 

громадянина – 2, 7 друк. арк. 

4.1. Розділи навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  

У демократичному суспільстві з притаманним йому плюралізмом, в тому 

числі й релігійним, важливе значення має гарантування свободи совісті, 

світогляду та віросповідання. Проаналізувавши міжнародно-правові акти і 

законодавство України, дослідивши практику Європейського суду з прав людини, 

автор обґрунтовує висновок, що український законодавець не розмежовує 

категорії «свобода світогляду», «свобода совісті» і «свобода віросповідання». Так, 

Ст. 35 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право на 

свободу світогляду та віросповідання. При цьому зазначається, що це право 

включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Таке формулювання дає підстави 

вважати, що законодавець об’єднує поняття «свобода світогляду» і «свобода 

віросповідання» в одну категорію, таким чином ототожнюючи їх. Як відомо, 

поняття «світогляд» розглядають як сукупність поглядів, оцінок, принципів, 

ідеалів, а також зумовлені цими принципами основні життєві позиції та ціннісні 

орієнтації людей. Отже, «світогляд» є всеохоплюючою категорією, системою 

узагальнених поглядів, в тому числі й на релігію та віросповідання. Таким чином, 

поняття «свобода світогляду» є більш широким і включає в себе, крім іншого, 

свободу віросповідання.  

Виділено норми, які гарантують право на свободу віросповідання 

(наприклад, ст.34 Конституції України, Закон України «Про свободу совісті та 

релігійні організації») , та норми, що забороняють дискримінацію за релігійною 
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ознакою (ст. 24 Основного Закону України, ст.4 Закону).  

На підставі аналізу відповідних положень Конституції та законів України, 

правових позицій Конституційного Суду України, міжнародних актів, наукової 

літератури досліджено питання узгодження і балансу між протилежними за метою 

правового регулювання правом на доступ до інформації про особисте та сімейне 

життя осіб, які обіймають посади, пов’язані зі здійсненням функцій держави 

(публічним інтересом, інтересами суспільства) – з одного боку – і правом на 

недоторканність особистого життя людини (правом на приватність) – з іншого. 

Зазначено, що критеріїв доступу громадськості до відповідної інформації 

міжнародні акти не містять, саме держава має значну сферу розсуду для 

встановлення такої рівноваги.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 

брала. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень не здійснювала. 

6.2. Підготовку доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів не здійснювала. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду та їх 

рецензування не брала. 

6.4. Лекції практичним працівникам не читала. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян: відповідь на запит судді 

Конституційного Суду України С. В. Шевчука стосовно питань, поставлених у 

зв’язку з конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону 

України «По запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VII зі змінами та 

статті 366
1
 Кримінального кодексу України зі змінами 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 

самоврядування не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах: IV Міжнародна науково-практична 

конференція  «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 

громадянина» (26 травня 2016 р., м. Полтава);  

Мedzinarodnа vedeckа konferencse «Europska tradicia v medzinarodnom prave: 

uplatnovanie l’udskych prav» (6-7 maj 2016., Bratislava);  

Круглий стіл «25-річчя проголошення незалежності України» (8 червня 

2016 р.); 

Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 

конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків); 
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Міжнародна конференція «Конституційна реформа в Україні в сфері 

місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» (21-22 

жовтня 2016 р., м. Харків, Національна академія правових наук України, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Вишеградський 

фонд); 

Міжнародна наукова конференція «Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України (ІХ Тодиківські читання) (4-5 

листопада 2016 р.) 

9. Видавнича діяльність: Право на доступ до інформації vs право на приватність в 

контексті законодавства України про запобігання корупції // Вісник Харківського 

Національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». – № 1084. – Х., 

2016. – С. 65-70. (у співавторстві з О.О. Чуб) – 0, 4 друк. арк. (наукова стаття); 

Зміст права на свободу совісті та віросповідання / І. І. Дахова // Форум права. – 

2016. – № 4. – С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf  - 0, 5 друк. арк. (наукова стаття); 

 Конституційне право України: посіб. для підготовки до іспитів /Ю.Г. 

Барабаш, Л.К. Байрачна, І.І. Дахова та ін. – 3-є вид., переробл. та допов. – Х.: 

Право, 2016. – С. 257-271, 286-305. – 1 друк. арк.  

Нормативна регламентація права на ґендерну ідентичність в Україні / І. І. 

Дахова // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 

громадянина : зб. тез наук. доп. і повідомл. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (26 

трав. 2016 р., м. Полтава) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Полтав. юрид. 

ін-т, Нац. акад. прав. наук України, НДІ держав. буд-ва та місцевого 

самоврядування , Асоціація випускників НЮУ ім. Ярослава Мудрого". – Харків : 

Права людини, 2016. - С. 279-282 – 0, 2 друк. арк. (тези доповіді на конференції);  

Подвійне громадянство: pro та contra // Europska tradicia v medzinarodnom 

prave: uplatnovanie l’udskych prav: Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej 

konferencse 6-7 maj 2016., Bratislava, 2016. – S. 79-82. – 0,2 друк. арк. (тези 

доповіді на конференції);  

Право на свободу совісті та віросповідання в рішеннях Європейського 

суду з прав людини // Збірка тез наук. доп. і повідомл. Міжнародної наук. конф. 

(4-5 листопада 2016 р.)  ІХ Тодиківські читання / За заг. ред. Проф. А.П. Гетьмана. 

Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Х.: ТОВ «Вид-во «Права людини», 

2016. – С. 138-139. – 0, 2 друк. арк. (тези доповіді на конференції);  

Конституційна реформа 2004 року: здобутки та недоліки // Вісник 

Національної академії правових наук України. – 2016. – №2 (85). – С. 212-213. – 

0,2 друк. арк. (тези доповіді на «круглому столі» до 20-ї річниці Конституції 

України «Історія українського конституціоналізму» (15 червня 2016 р., м. Харків)  

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 

наукометричних базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш.  

Зміст права на свободу совісті та віросповідання / І. І. Дахова // Форум права. – 

2016. – № 4. – С. 83-92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf  (Index Copernicus) 

10. Членом редакційної колегії видань не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої вченої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Підготовку відгуків на автореферати не здійснювала. 

14. У звітному році лауреатом/стипендіатом не була. 

15. Співробітництво з закордонними організаціями: ОБСЄ та USAID в межах 

проекту «Справедливе правосуддя» (підготовка тестових завдань для вступу до 

магістратури та підготовка тестових завдань для кандидатів на посаду судді 

Верховного Суду) 

16. Участь у наукових заходах, спільних з облдержадміністрацією, не брала. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі не брала. 

18. Відзнаки та нагороди у звітному році не отримувала. 

 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_.pdf

